
 

 السؤال األول : ضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وضع عالمة ) × ( أمام العبارة اخلطأ:

 )         (                    .هو الشرك وأعظم المحرمات من أعظم الواجبات هو التوحيد .1

 )         (                   الشرك األكبر مخرج من ملة اإلسالم وصاحبه مخلد في النار . .2

 )         (                                  من أمثلة الشرك األصغر الرياء والحلف بغير هللا . .3

 )         (                   أجر من قال السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته عشرة حسنات . .4

 )         (                                         كان النبي صلى هللا عليه وسلم كثير التبسم . .5

 )         (                                                   عدد أركان الصالة أربعا عشر ركنا . .6

 )         (                  من صفة كالم النبي صلى هللا عليه وسلم أنه يتأنى في كالمه .  .7

 )         (                              صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بعشرين درجة . .8

 )         (                                            معنى ) بسم هللا ( أي : أبدا مستعينا باهلل . .9

 )         (                                 صالة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد .  .11

 )         (                                  يحرم تأخير الصالة عن وقتها عمداً دون عذر . .11

 )         (     .أقل الصحابة رواية ألحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم  أبو هريرة  .12

 )         (                                                  الصالة .التشهد األول من واجبات  .13

 )         (                    جميع التكبيرات من واجبات الصالة ما عدا تكبير االحرام . .14

 )         (                               .  ليحرم تعبيد االسماء لغير هللا مثل : عبد الرسو .15

 )         (                            الدخول على أحد فإني أستأذن سبع مرات .إذا اردت  .16

 )         ( كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يقطع على أحد كالمه بل ينتظر حتى يفرغ من كالمه . .17

 )         (                                              اللعن هو دعاء بالطرد من رحمة هللا . .18

 )         (                             الكذب في المزاح سبب في حصول اإلثم والسيئات . .19

 )         (                                      حكم الشرك األصغر واجب ويزيد باإليمان .  .21

  )         (         .                               السجود لغير هللا من أنواع شرك األلوهية .21

 )         (                         كان النبي صلى هللا عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسالم .  .22

 )         (                       إذا دخلت المسجد فال أجلس حتى أصلي تحية المسجد .  .23

 )         (                                             عدد واجبات الصالة ست عشرة ركنا . .24

 )         (                                                         أن هللا ال يغفر أن يشرك به . .25

 )         (                      الشرك األكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير هللا . .26
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   ............................................................. رقم الجلوس ................اسم الطالب :

                                                                              

 

 المملكـة العـربية السعـودية

 وزارة التعليم
 بـاإلدارة العامة للتعليم 

 

  الدراسات االسالمية : المادة

  رابع ابتدائي الصف:

 الزمن: ساعة ونصف

هـ1443التاريخ:   /   /   
هـ1443/1444 العام الدراسي - األول الدور -ثالث اختبار الفصل الدراسي ال  



 بين الناس سبب لزرع المحبة بينهم .                         )         (أن إفشاء السالم  .27

 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة:

 جعل شريك مع هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو تعريف : .1

 الشركأ.  التوحيدب.  ج. االيمان

ُ َخاِلُق ُكل ِ َشْيء  ( اسم من أسماء هللا :     2. قال هللا تعالى )َّللاه

الرحمنج. الخالقب.   المصورأ. 

أعظم سورة في القرآن الكريم : .3  

الفاتحةج. الناسب.  الفلقأ.   

من أركان الصالة قراءة سورة : .4  

ال عمرانج. الفاتحةب.  البقرةأ.   

:من واجبات الصالة  .5  

السجودج. الركوعب.  سبحان ربي العظيمأ.   

:من أسماء سورة الفاتحة  .6  

الكوثرج. الشافيةب.  التوبةأ.   

معنى ) أعوذ باهلل ( أي : .7  

ألجأ إلى هللاج. أقرأ كالم هللاب.  حمد هللا.أأ   

من معبودات المشركين :.8  

الذبح هللج. السجود هللب.  األحجارأ.   

من مواضع السالم : .9  

خروج من الحمامج. عند دخول البيتب.  دخول الحمام عندأ.   

فإني أقف : نعند االستئذا.10  

عن يمين الباب أو يسارهج. داخل البيتب.  مام البيت.أأ   

إذا سمعت أحد يكثر من السبب والشتم فهذا يدل على أنه :.11  

قوى الحجةج. سيء الخلقب.  مظمومأ.   

السالم من العيوب والنقائص هو معنى اسم : .12  

السالمج. الرحيمب.  الرحمنأ.   

هو الجامع لجميع األسماء الحسنى والصفات العلى  .13  

السميعج. العليمب.  هللاأ.   

 

 

13 

 انتهت األسئلة

ي للجميع بالتوفيق والنجاح  معلم المادة : 
 
 ومع تمنيات


